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Po operacji bariatrycznej pacjenci często cierpią na niedobory mikroskładników 

oraz witamin. Jest to związane z dwoma faktami: 

• Operacyjne zmniejszenie powierzchni żołądka (operacja typu sleeve czyli 

mankietowa resekcja żołądka); 

• Wykonanie zabiegu restrykcyjno-wyłączającego czyli pętli jelitowej (operacja 

typu gastric by-pass); 

• Wykonanie podobnego zabiegu restrykcyjno-wyłączającego czyli pętli jelitowej 

(operacja typu mini gastric by-pass) 

 

 



• Operacje bariatryczne polegają na ograniczeniu wchłaniania przez organizm 

składników odżywczych czerpanych z pożywienia, głównie białka, tłuszczów i 

węglowodanów; 

• Podstawowym celem jest zmobilizowanie organizmu do czerpania z „zapasów” 

energii zgromadzonych latami w organizmie (tkanka tłuszczowa); 

• Skutkiem ubocznym jest ograniczenie wchłaniania makro i mikroelementów 

oraz witamin; 

 



• Efektem ograniczenia wchłaniania jest powstawanie niedoborów i występowanie 

licznych przypadłości metaboliczno – fizjologicznych; 

• Inaczej reagują pacjenci po rękawowej resekcji żołądka, inaczej po gastric by-

pass; 
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Hemoglobina 

(g/dl) 13.0 13.9 13.8 13.7 13.7 13.7 13.6 13.4 

żelazo we krwi 

(μMol/l) 14.0 13.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 16.5 

ferrytyna (μg/l) 115 86 96 100 121 154 144 144 

transferyna 

(g/l) 3.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.4 2.5 2.6 

witamina B12 

(pMol/l) 284.0 252.0 221.0 293.0 293.0 311.0 311.0 311.0 

Verger i in. 2016, Obesity and Surgery 



Aby uzupełnić niedobory mikro i makroelementów oraz witamin w organizmie 

pacjenta bariatrycznego włącza się suplementacji przede wszystkim: 

 

    witamin: D, B1, B12,  kwasu foliowego, cynku, wapnia, żelaza; 

Profilaktycznie wiele ośrodków bariatrycznych zaleca włączenie suplementacji już 

w pierwszym tygodniu po operacji; 

Jednak nie zawsze jest to dobre posunięcie. Jest to związane z problemami 

trawiennymi i stanem pooperacyjnym pacjenta; 

Trudnościami w nabyciu właściwych suplementów uzupełniających niedobory. 

 



Pacjenci bariatryczni są to osoby: 

• z zaburzoną gospodarką metaboliczną; 

• licznymi chorobami towarzyszącymi; 

• przyjmujący (lub nie) leki na choroby towarzyszące (cukrzycę, nadciśnienie, 

zaburzenia tarczycy, czy inne); 

• z punktu widzenia dietetycznego są to osoby niedożywione (!!!!) 

 

 



Przystępując do operacji bariatrycznej najczęściej u pacjentów wykonywany jest 

pierwszy pomiar stanu odżywienia otyłego organizmu; 

Dobrze jest zrobić pomiary przed przystąpieniem do operacji (morfologia, 

parametry hematologiczne oraz wymienione składniki, które w późniejszym czasie 

trzeba będzie suplementować: 

witamin: D, B1, B12,  kwasu foliowego, cynku, wapnia, żelaza; 

 

Będzie to potrzebne do monitoringu zmian w odstępach najczęściej 3-6 

miesięcznych 

 



parametr badany miesiące po operacji 
grupa 

suplementująca 

grupa 

niesuplementująca 

      

hemoglobina (mMol/l) 6 (n=283) 8.6 8.6 

  12 (n=223) 8.5 8.5 

  18 (n=201) 8.5 8.5 

  24 (n=120) 8.3 8.5 

żelazo (uMol/l) 6 (n=283) 15.6 15.6 

  12 (n=223) 15.8 16.2 

  18 (n=201) 16.0 16.1 

  24 (n=120) 16.6 16.7 

ferrytyna (ng/ml) 6 (n=283) 152.9 136.1 

  12 (n=223) 143.1 128.7 

  18 (n=201) 125.5 115.2 

  24 (n=120) 107.9 102.6 

Smelt i in. 2019  Obesity and Surgery 



parametr badany miesiące po operacji 
grupa 

suplementująca 

grupa 

niesuplementująca 

      

witamina D (nMol/l) 6 (n=283) 88.0 80.0 

  12 (n=223) 82.8 75.2 

  18 (n=201) 63.4 66.0 

  24 (n=120) 62.5 65.6 

kwas foliowy (nMol/l) 6 (n=283) 24.4 20.3 

  12 (n=223) 27.5 21.8 

  18 (n=201) 25.4 22.4 

  24 (n=120) 25.2 19.3 

witamina B12 (pMol/l) 6 (n=283) 324.0 307.0 

  12 (n=223) 359.0 339.0 

  18 (n=201) 386.0 397.0 

  24 (n=120) 384.0 384.0 
Smelt i in. 2019  Obesity and Surgery 



Polski rynek preparatów, laków i suplementów jest bardzo bogaty i to niestety 

przysparza bardzo dużo problemów pacjentom bariatrycznym. 

 

• Preparaty, leki, suplementy z żelazem: 58 szt. 

• Preparaty, leki, suplementy z witaminą B12: 40 szt. 

• Preparaty, leki, suplementy z kwasem foliowym: 42 szt. 



Definicje: 

 
  Lek Suplement 

przeznaczenie 

Lek czyli produkt leczniczy to 

substancja lub mieszanina 

substancji, przedstawiana jako 

posiadająca właściwości 

zapobiegania chorobom... lub 

leczenia chorób 

Suplementy diety to środek spożywczy, 

którego celem jest uzupełnianie 

normalnej diety... z wyłączeniem 

produktów posiadających właściwości 

produktu leczniczego w rozumieniu 

przepisów prawa farmaceutycznego 

wskazania 

Są określone w charakterystyce 

produktu leczniczego i zatwierdzone 

przez URZĄD REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, 

WYROBÓW MEDYCZNYCH I 

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH (UPRL) 

Brak wskazań! Służą uzupełnianiu diety. 

Nie są zatwierdzone przez URZĄD 

REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

(UPRL) 



bezpieczeństwo 

Ciągły nadzór i monitorowanie jakości 

przez inspekcję farmaceutyczną, 

ponadto monitorowanie 

bezpieczeństwa stosowania przez 

lekarzy, farmaceutów i podmiot 

wprowadzający do obrotu 

(pharmacovilance) 

Brak ustawowego wymogu ciągłego 

monitorowania bezpieczeństwa 

stosowania. Jakość jest nadzorowana przez 

inspekcję sanitarną (SANEPID) 

wprowadzanie do 

obrotu 

Rejestracja i dopuszczenie do obrotu 

tylko przez URZĄD REJESTRACJI 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH, 

WYROBÓW MEDYCZNYCH I 

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 

ALBO KOMISJĘ EUROPEJSKĄ na 

podstawie wniosku zawierającego 

szczegółową dokumentację 

gwarantującą jakość, skuteczność i 

bezpieczeństwo stosowania. 

Prawo nie wymaga rejestracji, ani 

szczegółowej dokumentacji gwarantującej 

jakość, skuteczność i bezpieczeństwo 

stosowania. Wystarczy powiadomić 

Główny Inspektorat Sanitarny i dostarczyć 

wzór opakowania przy wprowadzaniu 

produktu do sprzedaży 



podobieństwa i różnice 

Na opakowaniu leku znajdziemy 

zwroty: "lek wydawany bez 

recepty" lub "produkt leczniczy 

wydawany bez przepisu lekarza-

OTC" 

Zwrot "Suplement diety" 

zamieszczony zawsze przy 

nazwie głównej produktu 

numer pozwolenia na 

dopuszczenie leku do obrotu 

Brak numeru pozwolenia na 

dopuszczenie  do obrotu 



Co lepsze lek czy suplement??? 

 

Jest kilka spraw na które należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie: 

1. Czy faktycznie moja sytuacja zdrowotna wymaga uzupełnienia? 

2. Robię regularnie (co 3-6 miesięcy) w pierwszym okresie (do 2 roku po operacji) 

badania morfologiczne. W dalszych latach wystarczy badanie raz na rok ; 

3. Ile danego elementu czy witaminy wprowadzam z dietą? 

4. Ile potrzebuję danego składnika na dobę, czyli moje indywidualne 

zapotrzebowanie? 

5. Jaki jest nośnik substancji czynnej i przyswajalność danego preparatu; 

6.  Jakie jest stężenie substancji czynnej w danym leku czy suplemencie. 

 



Z chemią na bakier 

Większość pacjentów bariatrycznych, ale i wszystkich konsumentów wybierających 

suplementy diety i preparaty witaminowe nie ma miłych wspomnień co do lekcji 

chemii. Albo były dawno, albo nic się z nich nie pamięta. A okazuje się, że to chemia 

jest podstawą w zrozumieniu jak działa lek czy suplement.  

 

Ponieważ mamy z tym problem, to pierwsza rzecz jaką się kierujemy przy dokonaniu 

zakupu jest…..reklama.  

 



Żelazo 

Symbol pierwiastka: Fe (łac. Ferrum). W naturze rzadko występuje w postaci jonowej 

czystej. Znacznie częściej w postaci związków chemicznych mniej lub bardziej 

złożonych: 

czerwony hematyt (Fe2O3), czarny magnetyt (Fe3O4), syderyt (FeCO3), limonit 

(Fe2O3·nH2O), goethyt (FeO(OH)), piryt (FeS2), arsenopiryt (FeAsS), żelazo rodzime 

(Fe). 

hematyt,               magnetyt,        syderyt,               limonit,              goethyt,           piryt 



Gdyby to było możliwe, to noszenie biżuterii z pirytu, bransoletki hematytowej czy 

wisiorka z limonitu mogłoby pomóc w uzupełnieniu brakującego żelaza 

Nic tylko łączyć przyjemne z pożytecznym 

Niestety jest to niewykonalne 

 



Preparaty żelazowe zawierają żelazo dwuwartościowe Fe (II). Jest ono określane 

mianem żelaza hemowego (w naturze znajdziemy je w produktach 

odzwierzęcych). Przyswajalność 20% 

Należy je odróżnić od żelaza trójwartościowego Fe (III). Żelazo niehemowe (w 

naturze znajdziemy je w surowcach roślinnych. Przyswajalność 5% 



W obecnie produkowanych  preparatach żelaza stosuje się następujące związki żelaza:  

węglan żelaza (48% Fe II) bardzo słabo przyswajalny 

siarczan żelaza (20% Fe II) bardzo słabo przyswajalny 

 

mleczan żelaza (24% Fe II); średnio przyswajalny 

fumaran żelaza (35% Fe II); średnio przyswajalny 

pirofosforan żelaza (30% Fe II) średnio przyswajalny 

cytrynian żelaza (31% Fe II) średnio przyswajalny 

 

glukonian żelaza (13% Fe II) dobrze przyswajalny 

chelat  czyli diglicynian żelaza (30% Fe II) bardzo dobrze przyswajalny 

EJ EFSA Journal (2016) 



Zapotrzebowanie 

Dzienne dobowe zapotrzebowanie na żelazo u zdrowych osób dorosłych wynosi: 10 mg/dobę u 

mężczyzn; 

20/dobę mg u kobiet; 

Dla pacjentów bariatrycznych zaleca się   30 mg/dobę  dla mężczyzn 

       60 mg/dobę dla kobiet 

Słabą wchłanialność żelaza zwiększamy przez podawanie witaminy C (200 mg) 

Pellitero i in. (2017) Obesity and Surgery 



Budowa cząsteczki 
hemu 

Budowa cząsteczki 
chlorofilu 



Fenomen buraka ćwikłowego i soku burakowego w walce z anemią żelazową 

 

W ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania prozdrowotnymi 

właściwościami buraka. Prowadzone są liczne badania w tym kierunku, które wskazują na 

korzystny wpływ soku z buraków w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia i 

nowotworów. Jednak nie ma żadnych wiarygodnych przesłanek naukowych żeby 

sądzić, że spożycie buraków czy soku z buraków ma wpływ na podniesienie poziomu 

żelaza we krwi. 

 

Zawartość żelaza w burakach i jego produktach: 

 

Korzenie buraka ćwikłowego 1,7-2,2 mg/100 g ś.m. 

Sok świeżo wyciśnięty z korzeni buraka 0,9 – 1,0 mg /100 ml 

Sok fermentowany z buraka ćwikłowego 0,5-0,8 mg / 100 ml 

 

 



Dla pacjentów bariatrycznych zaleca się  30 mg/dobę  dla mężczyzn oraz  60 mg/dobę dla kobiet 

 

Burak świeży śr. 2,0 mg w 100 g części jadalnej  czyli: 

Mężczyzna po operacji bariatrycznej powinien zjeść  fizycznie 1,5 kg buraków, z tego przyswajalność jest 5% 

(czyli dostarczymy do organizmu 1,5 mg żelaza); 

 

Kobieta po operacji bariatrycznej powinna zjeść  fizycznie 3,0 kg buraków, z tego przyswajalność jest 5% 

(czyli dostarczymy do organizmu 3,0 mg żelaza) 

 



Badania   in   vitro   wykazały   wzrost powinowactwa do  hemoglobiny  kolejno  dla: 

tlenu (O2),  dwutlenku węgla (CO2)  i  tlenku  azotu (NO).   

 

In  vitro NO  w  reakcji  z  hemoglobiną tworzy  nitrozohemoglobinę  (NOHb)  w  

nieobecności  tlenu i methemoglobinę (MetHb) w obecności tlenu. NOHb ulega utlenieniu  do  

MetHb  w  obecności  tlenu.   
 

 

 Azotany V (NO3-)                                  Azotany III (NO2-)  tlenek  azotu (NO) 

 

• Przyspieszanie akcji serca; 

• Zwiększanie wydolności ATP energetycznego komórek;  

 

Gallardo and Coggan (2019), International Journal of Sport 

 



Fenomen szpinaku w walce z anemią żelazową 

Większość konsumentów nadal wierzy w mit szpinaku jako bardzo dobrego źródła żelaza. 

Pierwsze badania przeprowadzone w latach 60-tych wykazały, że zawiera 30 miligramów 

żelaza na 100 gramów liści !!!!!!. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę ma tylko 3 

miligramy! Wieść gminna niesie, że podczas przepisywania wyników analiz z notatek 

laboratoryjnych popełniono błąd o cały rząd wielkości.  

 

Liście świeże szpinaku: 2,6-2,8 mg/100 g ś.m. 

Sok świeżo wyciśnięty z liści szpinaku 1,2 – 1,8 mg /100 ml 

 



Dla pacjentów bariatrycznych zaleca się  30 mg/dobę  dla mężczyzn oraz  60 mg/dobę dla kobiet 

 

Burak świeży śr. 2,8 mg w 100 g części jadalnej  czyli: 

Mężczyzna po operacji bariatrycznej powinien zjeść  fizycznie 1,0 kg szpinaku, z tego przyswajalność jest 5% 

(czyli dostarczymy do organizmu 2,8 mg żelaza); 

 

Kobieta po operacji bariatrycznej powinna zjeść  fizycznie 2,0 kg szpinaku, z tego przyswajalność jest 5% 

(czyli dostarczymy do organizmu 6,0 mg żelaza) 

 



Jakie suplementy wybierać???? 

 

W ostatnich czasach na rynku pojawiły się suplementy dedykowane dla pacjentów 

bariatrycznych WLS Optimum 

 



Jakie suplementy wybierać???? 

 

W ostatnich czasach na rynku pojawiły się suplementy dedykowane dla pacjentów 

bariatrycznych WLS Forte 

 



  bezpośrednio po operacji n=138 po 12 miesiącach od poeracji n= 128 

  WLS Optimum multiwitamina WLS Optimum multiwitamina 

żelazo (μMol/l) 10.8 11.0 15.1 16.1 

hemoglobina mMol/l 8.7 8.8 8.4 8.5 

ferrytyna (ng/ml) 127.0 128.8 139.0 129.0 

kwas foliowy (nMol/l) 16.6 16.7 21.8 19.2 

witamina B12 

(pMol/l) 289.8 315.9 267.3 284.4 

Heusschen i in. (2016), Obesity and Surgery 



n= 148;  

t= 12 miesięcy WLS Forte multiwitamina brak suplementacji 

hemoglobina mMol/l 8.6 8.4 8.1 

ferrytyna (μg/ml) 117 85 85 

kwas foliowy 

(MMol/l) 32 22 15 

witamina B12 

(pMol/l) 409 330 372 

Horman i in. (2016) Obesity and Related Diseases 



preparaty żelaza stosowane z hormonami tarczycy zmniejszają aktywność preparatów 

hormonalnych; 

• żelazo, może wiązać się z warfaryną (środek anty-zakrzepowy) i powodować 

zmniejszenie jej absorpcji i działania terapeutycznego; 

• żelazo unieczynnia penicylaminę (metabolit penicyliny) 

• żelazo wiąże się z disfosfonianami: 

 klodronianem (stosowany przy leczeniu hiperkalcemii) 

 alendronianem i etidronianem (stosowanymi przy leczeniu osteoporozy),  

  

Dlatego musi upłynąć przynajmniej 2h pomiędzy przyjmowaniem preparatów z żelazem 

a wymienionych leków 



Witamina B12 

Witamina B12, zwana jest także kobalaminą, ze względu na fakt, że zawiera w sobie cząsteczki 

kobaltu. Należy do witamin rozpuszczalnych w wodzie. 

 

Źródłem witaminy B12 są produkty zwierzęce, głównie mięso i jego przetwory, a ponadto nabiał. Nie 

występuje natomiast w produktach pochodzenia roślinnego. Co ciekawe, znikome ilości kobalaminy 

wytwarzane są również przez florę bakteryjną jelita grubego, ale nie jest ona wykorzystywana 

przez organizm, ponieważ wchłanianie następuje w jelicie cienkim. W związku z tym nie ma on 

właściwie żadnego znaczenia dla zaspokajania zapotrzebowania organizmu. 

 



Za transport witaminy w osoczu krwi odpowiada białko, zwane transkobalaminą II. Zaburzenia 

występujące w obrębie układu pokarmowego, bądź naturalne problemy z absorpcją kobalaminy 

sprzyjają powstawaniu niedoborów witaminy B12 

Witamina B12 uczestniczy w licznych procesach metabolicznych przebiegających w komórkach 

szybko dzielących się, takich jak: 

Synteza erytrocytów,  

Podziały komórek nerwowych (neuronów)  

Podziały komórek nabłonkowych (żołądka i jelit); 

Produkcja i podział komórek skóry.  

 



Witamina B12 jest niezbędna do: 

• prawidłowego wzrostu komórek;  

• bierze udział w procesach ich podziału;  

• wytwarzaniu krwinek czerwonych (uczestniczy razem z kwasem 

foliowym w tworzeniu oraz dojrzewaniu krwinek); 

• Bierze udział w syntezie mieliny, będącej składnikiem osłonek 

nerwowych (tzw. otoczek mielinowych) komórek nerwowych; 

• uczestniczy również w syntezie białek i kwasów nukleinowych; 

• bierze udział w metabolizmie tłuszczów i węglowodanów;  

• pozwala na utrzymanie zdrowia i samopoczucia psychicznego.  



Wśród typowych objawów niedoboru witaminy B12 wskazuje się głównie: 

 

• zaburzenia  w układzie krwiotwórczym oraz widoczna w badaniu morfologicznym anemia, 

• chroniczne zmęczenie,  

• drętwienie kończyn, 

• zmiany związane z układem nerwowym (w szczególności objawy neurologiczne oraz 

psychiatryczne),  

• pogorszenie sprawności umysłowej,  

• uczucie niepokoju,  

• depresja,  

• zaburzenia równowagi,  

• zaburzenia pamięci,  

• zaburzenia osobowości pacjenta. 



Witamina B12 tymczasem występuje w kilku formach jako:  

 

• adenozylokobalamina; 

• hydroksykobalamina; 

• cyjankobalamina; 

• metylokobalamina. 

 

W preparatach dostępnych na rynku występują dwie ostatnie, jednak i spośród nich warto wybrać 

najlepszą dla siebie. 

 

Najczęściej na rynku spotykana jest cyjanokobalamina. Jest to produkt o dość stabilnej strukturze, 

produkowany w procesie chemicznym przez bakterie. Cyjanokobalamina nie występuje w 

środowisku naturalnym. Organizm człowieka jest jednak w stanie przekształcić ją w aktywne formy 

witaminy B12, mianowicie adenozylocobalaminę i metylokoalaminę. Przyjmując 

cyjanokobalaminę zapewnia się zatem dwie aktywny formy witaminy B12. 

 



Metylokobalamina jest również syntezowana przez niektóre bakterie. Jednak w porównaniu z 

cyjanokobalaminą jest bardzo niestabilna. Z tego powodu przechowywanie tej postaci witaminy 

B12 wiąże się z większymi restrykcjami. Przede wszystkim jest ona w mniejszym stopniu odporna 

na światło, które może osłabić jej aktywność i absorpcję.  

Równocześnie jednak metylokobalamina jest uważa na zdecydowanie najlepiej przyswajalną 

formę, bowiem jej poziom przyswajalności jest najwyższy, a przy tym nie ulega przekształceniu w 

organizmie. 

Przy niedoborach enzymów trawiennych i utrudnionej możliwości przekształcenia 

cyjanokobalaminy w metylokobalaminę zaleca się stosowanie tej ostatniej 


